
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 
 MLADÁ BOLESLAV 

(2019/2020) 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

adresa: Římskokatolická farnost – arciděkanství Mladá Boleslav, 
Kateřiny Militké 58, Mladá Boleslav, 293 01; http://www.farnost-
mb.cz/ 

kostely: kostel Nanebevzetí Panny Marie (NPM; Staroměstské 
náměstí); kostel svatého Jana Nepomuckého (JN; Železná ulice). 

kněží: P. Mgr. Ing. Pavol Poláček, arciděkan (326 324 115; 
rkfarnost_mb@centrum.cz); P. Štěpán Smolen, farní vikář 
(602 887 143; stepansmolen@gmail.com). 

BOHOSLUŽBY 

Pozn.: NPM označuje kostel Nanebevzetí Panny Marie, JN kostel sv. Jana 
Nepomuckého; v případě, že jsou v závorce uvedeny obě zkratky, znamená ta 
první místo konání v letních měsících, ta druhá pak v zimních.  

neděle: 9:00 (NPM), 10:30 (zejm. pro rodiny s dětmi; NPM), 18:00 
(NPM/JN); v okolních farnostech ve 14:00 podle pořadí nedělí 
v měsíci: 1. Chotětov, 2. Krnsko, 3. Bezno, 4. Strenice (v poslední 
zmíněné mimo zimní měsíce); od dubna do října též ve Vinci, a to vždy 
poslední neděli v měsíci v 15:00.  

pondělí: 18:00 (NPM/JN); úterý: 7:30 (JN); středa: 18:00 (NPM/JN); 
čtvrtek: 7:30 (JN); pátek: 18:00 (NPM/JN); sobota (s nedělní 
platností): 18:00 (JN), též v Plazích v zimě v 17:00, v létě v 19:00.  
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SVÁTOSTI 

křest: Křest je počátkem křesťanského života s Bohem. Přípravy rodičů 
na křest malých dětí obvykle probíhají společně vždy první pondělí v 
měsíci v 19:00 a poté o dvou následujících pondělcích. Teprve po 
absolvování této přípravy je možné křtít. V případě dospělých probíhá 
křest po cca roční individuální přípravě – kontaktujte kněze.  

biřmování: Biřmování je posilou k zodpovědnému prožívání 
křesťanské dospělosti. V naší farnosti se uděluje v intervalu několika 
let. Přihlašovat se k přípravě na tuto svátost je možné osobám starším 
čtrnácti let. Začátek příprav bývá v říjnu. 

svaté přijímání: Svaté přijímání (Eucharistie) je spojení 
s životadárným Tělem a Krví Ježíše Krista. Děti k této svátosti obvykle 
přistupují ve 3. třídě ZŠ poté, co alespoň jeden rok docházejí na 
příslušné hodiny náboženství. Pokřtění dospělí, kteří u prvního svatého 
přijímání dosud nebyli, mohou kontaktovat kněze. 

zpověď: Zpověď (svátost smíření) je setkání s odpouštějící Boží láskou 
skrz vyznání hříchu knězi. Každý věřící je povinen přistoupit k této 
svátosti alespoň jednou do roka, jinak přijímá Eucharistii 
svatokrádežně. Kněz bývá k dispozici ve zpovědnici v kostele obvykle 
půl hodiny před každou mší svatou. Vyzpovídat se lze také jindy po 
osobní nebo telefonické domluvě.  

manželství: V kostele uzavírají manželství ti, kdo chtějí, aby Bůh jejich 
sňatku požehnal a řídil ho. O tuto svátost může žádat pár, kde alespoň 
jeden ze snoubenců je pokřtěný a věřící. Přípravy probíhají dle domluvy 
s knězem, je však třeba přijít minimálně tři měsíce před plánovanou 
svatbou. Někdy je možné po domluvě s knězem učinit církevně platným 
také manželství, které bylo uzavřeno třeba i před lety civilně na úřadě.  
Neplatné manželství je překážkou přijímání ostatních svátostí.  



pomazání nemocných: Zprostředkovává Boží požehnání pro ty, kdo 
zakoušejí útrapy nemoci nebo stáří anebo se ocitli v nebezpečí smrti. 
Uděluje se starým a nemocným jednou ročně po ohlášení v kostele. 
Mimo to je však možné pozvat duchovního kdykoliv k nemocnému 
domů nebo do nemocnice. Pokud jde o umírající, je nikoliv jen vhodné, 
ale nezbytné zavolat k nim včas před smrtí kněze.  

kněžství: Muži uvažující o odevzdání života Bohu v kněžské službě 
mohou kontaktovat některého z kněží farnosti. Více informací najdou 
také zde: http://www.seminar-praha.cz.  

SVÁTOSTINY 

pohřeb: Pokud vám zemřel někdo blízký a chcete se s ním důstojně 
rozloučit v kostele, na hřbitově nebo v obřadní síni, kontaktujte co 
nejdříve (ideálně ještě před tiskem parte) kněze ohledně termínu 
pohřbu. Pokud chcete, aby se za zesnulého, např. ve výročí úmrtí, 
sloužila mše svatá, přijďte za knězem v kostele do sakristie 
bezprostředně po mši svaté.  

žehnání bytů a domů: Domy a byty se žehnají především v období 
okolo slavnosti Zjevení Páně – lidově Tří králů. V kostele bývá seznam, 
kam se zájemci mohou zapsat, je však možné se domluvit s knězem 
individuálně kdykoliv. 

LITURGIE 

schola – tradiční chrámová: Zkoušky se konají každé pondělí (kromě 
letních prázdnin) v 18:45 ve společenské místnosti na faře. Schola zpívá 
zpravidla vždy o nedělích v 9:00 a slavnostech (pokud připadne 
slavnost na všední den, tak v 18:00). Kontakt: Jiří Vosáhlo (739 
316 301; jiri.vosahlo.mb@seznam.cz) 
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schola – rytmická: Jsou zváni zpěváci i hudebníci. Zkoušky probíhají 
každou neděli od 9:00 na faře a poté se zpívá při mši svaté v 10:30. 
Kontakt: Jan Němeček (774 834 535; jan.nemecek111@seznam.cz). 

ministranti: Chlapci a muži jsou srdečně zváni k asistenci při mši 
svaté. Stačí přijít před libovolnou bohoslužbou do sakristie (nejlépe 
čtvrt hodiny předem). Budou postupně zaučeni od starších. Kontakt: P. 
Štěpán Smolen (602 887 143).  

MODLITBY V KOSTELE 

modlitba středoškoláků: Každou středu je v zimě kostel JN a v létě 
kostel NPM otevřen k tiché modlitbě, na níž v 7:10 navazuje modlitba 
invitatoria a ranních chval, duchovní četba, zpěv písní z Koinonie a 
případně krátká debata o duchovním životě. Konec v 7:45. Kontakt:    
P. Štěpán Smolen (602 887 143). 

tichá adorace: Téměř každý čtvrtek od 18:00 do 19:00, v létě v kostele 
NPM, v zimě v kostele JN je možnost osobní tiché modlitby před 
vystavenou Nejsvětější svatostí. Na závěr svátostné požehnání. 
Kontakt: P. Štěpán Smolen (602 887 143). 

doprovázená adorace: Každou neděli po večerní mši svaté, cca 
od 19:00 do 20:00, v létě v kostele NPM, v zimě JN. Během první 
půlhodiny možnost osobní tiché modlitby, během druhé předčítány 
úryvky z duchovní literatury prokládané písněmi. Na závěr požehnání. 

modlitba breviáře: Ranní chvály v neděli 8:30 (kromě prázdnin)         
a nešpory o slavnostech a významných dnech (ve všední den) 17:30 
příp. po večerní mši svaté. Kontakt: Jiří Vosáhlo (739 316 301; 
jiri.vosahlo.mb@seznam.cz) 

modlitba chval: Chvály, díky, prosby a zpěv chválových písní.            
O prvních sobotách v měsíci od 19:00 v kostele JN. Kontakt: Martin 
Janeček (martinjanecek@hotmail.com). 
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VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 

Pokud chcete během školního roku dodatečně přihlásit dítě na hodiny 
náboženství, kontaktujte kněze. Vyučování probíhá na faře. 

čas   skupina vyučující 

út 18:00 1. a 2. třída a další (první stupeň) Olga Valachová 

st 16:00 MŠ, 1. a 2. třída (A) Magda Nešlehová 

st 16:00 3. třída a 1. sv. přijímání (A) P. Pavol Poláček 

st 16:00 4. a 5. třída P. Štěpán Smolen 

čt 15:30 3. třída a 1. sv. přijímání (B) P. Pavol Poláček 

čt 15:30 MŠ, 1. a 2. třída (B) Anna Bahenská 

čt 15:30 6.-7. třída  P. Štěpán Smolen 

čt 16:30 8.-9. třída P. Štěpán Smolen 

 

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 

biblická hodina: Četba a výklad Písma svatého. Každou druhou středu 
od 19:00 na faře. Kontakt: Jiří Vosáhlo (739 316 301; 
jiri.vosahlo.mb@seznam.cz)  

setkání nad životem z víry: Přednášky o duchovním životě a nauce 
církve. Každou druhou středu od 19:00 na faře. Aktuální témata 
uvedena v ohláškách. Kontakt: P. Štěpán Smolen (602 887 143). 

Česká křesťanská akademie: Přednášky nejen katolických hostů 
konající se obvykle od 19:00 ve sboru ČCE v Husově ulici 199/15. 
Aktuální program v ohláškách. Více informací: Jiří Vosáhlo 
(739 316 301; jiri.vosahlo.mb@seznam.cz) 
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SPOLEČENSTVÍ 

středoškolské: Začíná každý pátek mší svatou v 18:00 a pokračuje na 
faře večeří, duchovní přednáškou a modlitbou. Konec ve 22:00. 
Kontakt: P. Štěpán Smolen (602 887 143). 

vysokoškoláků a mladých pracujících: Koná se každou neděli cca od 
20:15 na faře v bezprostřední návaznosti na hodinovou eucharistickou 
adoraci (cca 19:00-20:00). Společné posezení a volná debata. Konec ve 
22:00. Kontakt: P. Štěpán Smolen (602 887 143). 

rodin: Nyní se k modlitbě a sdílení setkávají dvě rodinná společenství, 
a to jednou za čtrnáct dní, obvykle po domácnostech. Kontakt na 
„starší“ společenství (rodiče dospívajících): Ivo Mladenov 
(604 292 307; ivo.mladenov@seznam.cz); kontakt na „mladší“ 
společenství (rodiče malých dětí):  Tomáš Válka (739 252 505;  
valka.tom@email.cz). 

chlapů: Schází se každé pondělí po večerní mši svaté na faře 
k modlitbě korunky k Božímu milosrdenství, růžence, kompletáře a 
k četbě Písma. Kontakt: František Duda (778 456 953). 

zralých žen a mužů: Setkává se jednou až dvakrát do měsíce po 
domácnostech k posezení u kávy, čaje, k modlitbě (např. růžence) na 
úmysly zúčastněných a ke sdílení o daném tématu. Kontakt: Marie 
Šolleová (732 729 900). 

SPORT 

florbal: Každou středu od 20h. Noví zájemci ať nejprve kontaktují Jana 
Nováka (774 927 296). 

fotbal (a jiné sporty): Mužská větev farního sportovního klubu se 
schází každou neděli ve 20:30 v tělocvičně ZŠ Debř. Kontakt: Jan 
Zaplatílek (jan.zaplatilek@gmail.com; 604 966 788). 
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DALŠÍ AKTIVITY 

farní knihovna: Na faře si lze zapůjčit domů knihy s duchovní 
tematikou. Zájemci si mohou titul sami vybrat ve společenské místnosti 
a zapsat se zde do výpůjční listiny. Seznam většiny knih k vypůjčení je 
zde: http://www.farnost-mb.cz/Aktivity/Farni-knihovna. Kontakt: P. 
Štěpán Smolen (602 887 143). 

farní ples: Zájemci, pomocníci a dárci darů do tomboly se mohou ozvat 
Robertu Fiedlerovi (773 565 563; robert.frantisek.fiedler@gmail.com). 
Více informací na www.paskal.cz.  

farní tábor: Pořádá se každé léto pro děti od 1. do 9. třídy, starší 
náctiletí pak asistují s přípravou. Více informací na www.paskal.cz. 
Kontakt: Ivo Mladenov (604 292 307; ivo.mladenov@seznam.cz).  

mateřské centrum: Maminky (případně tatínkové) s dětmi se scházejí 
po domluvě ve farním domě v Havlíčkově 589/40 v úterý a ve čtvrtek 
od 8:30 do cca 11:30. Kontakt: Lucie Válková (739 252 502; 
lucie.valkova1@seznam.cz). 

tříkrálová sbírka: Začátkem roku se děti a mladí z naší farnosti 
pravidelně účastní koledování, jehož výtěžek putuje především Charitní 
ošetřovatelské a pečovatelské službě Mladá Boleslav. Kontakt: Ivana 
Kolínová (732 636 622; Ivana.Kolinova@seznam.cz). 

živý růženec: Každý člen společenství se denně individuálně modlí 
určený desátek růžence na úmysly apoštolátu modlitby 
(http://www.jesuit.cz/am/). Kontakt: Jan Štipl (732 118 113; 
jan.stipl@email.cz), příp. Jiří Vosáhlo (viz výše).   

 

Pokud se v rámci naší farnosti věnujete další činnosti a chcete k ní přizvat druhé, 
kontaktujte, prosím, P. Štěpána Smolena (602 887 143). 
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Jaký je smysl farnosti 

Úloha skutečně živé farnosti, skutečného bratrství je v tom, že odhaluje 
tvář vzkříšeného Krista, tedy činí Krista viditelným.  

Toto viditelné Kristovo tělo je budováno viditelným znamením, totiž 
křtem. Křest není jen aktem osobní záchrany. Křest nás také vtěluje v 
Krista tím, že nás spojuje s ostatními, že nám dává přejít z rozděleného 
světa, kde se lidé nemilují, do církve, kde má vanout Duch lásky. 
Kristus si nás nepřeje jen spojit se sebou, ale také mezi sebou: „Aby 
byli jedno!“ Kristus není přítomen v životě kohokoliv z nás, kdo ho sice 
hledá, ale vylučuje přitom ostatní. Všechno to, co je v nás čistě 
soukromé, všechno, co je naším soukromým vlastnictvím, je odsouzeno 
k zániku. Věčně z nás bude žít jen to, co je vtěleno v Krista, co on 
oživuje životem, který sdílíme s ostatními. (Krédo, Grantis, Ústí n. 
Orlicí 1997, s. 161) 
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